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Camaçari, 28 de outubro de 2019.   

OBJETO:  

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS  

Questionamento 03 

Empresa:IHS Engenharia Ltda  

 

Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de serviços de 

consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos executivos 

e prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de infraestrutura, 

intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de Camaçari, BA. 

Senhores Membro da Comissão, 

A IHS Engenharia Ltda, empresa de consultoria baiana, sediada no município de Salvador, com 

extenso interesse em participar da Concorrência nº 017/2019, na modalidade técnica e preço, que 

tem por objetivo a “Contratação de empresa de arquitetura e engenharia para prestação de 

serviços de consultoria especializada na elaboração de estudos, projetos básicos, projetos 

executivos e prestação de serviços técnicos especializados correlatos, nas áreas de 

infraestrutura, intervenções urbanísticas e edificações institucionais, no município de 

Camaçari - BA”, vem, solicitar, no sentido de que sejam modificadas cláusulas ou mesmo 

exigências consideradas exorbitantes no sentido de que o certame licitatório que, entre outros 

objetivos, tem como manifesto interesse uma participação ampla das empresas de consultoria, na 

busca da alta qualidade dos serviços a serem realizados, a preços que não comprometam as 

propostas da licitação, e com nítidos reflexos para a população beneficiária dos serviços. Entre tais 

exigências que estão a dificultar a ampla participação podem ser citados: 

Está expresso no item 8.4. Capacidade Técnica da Equipe Responsável que a empresa deverá 

apresentar para sua qualificação técnica profissionais com “atestados de capacidade técnica, 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, juntamente com a respectiva Certidão 

de Acervo Técnico (CAT), o qual comprove a experiência do profissional. 

Os requisitos de comprovação de experiência da equipe, bem como a quantidade de profissionais 

exigidos, para efeito de pontuação, corroboram para direcionamento em proveito de empresas de 

maior porte. 
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Analisando as exigências edilícias foi possível concluir pelo excesso de exigências, que restringem 

a competição. Vejamos o rol de elementos a serem avaliados e o quantitativo de profissionais 

exigidos: 

Coordenador (Engenheiro ou arquiteto) 

1)      Coordenação de Projetos de infraestrutura urbana/ viária com uma extensão maior que 

4 km; 

2)      Coordenação de Projeto de Edificação para Unidade de Saúde com área maior que 

10.000 m²; 

3)      Coordenação de Projeto de Edificação para Unidade Educacional com área maior que 

10.000 m²; 

Arquiteto e Urbanista 

1)      Elaboração de Projetos de Urbanização com área maior que 40.000 m²; 

2)      Elaboração de Projeto de Edificação para Unidade de Saúde com área maior que 10.000 

m²; 

3)      Elaboração de Projeto de Edificação para Unidade Educacional com área maior que 

10.000 m²; 

4)      Elaboração de Projeto arquitetônico de Edificação utilizando sistema BIM 

(BuildingInformationModel) com área maior que 10.000 m²; 

Engenheiro Civil 

1)      Projetos de infraestrutura urbana/ viária com uma extensão maior que 4 km; 

2)      Projeto de instalações (hidrossanitário e incêndio) para Edificação com área maior que 

10.000 m²; 

3)      Projeto de Edificação utilizando sistema BIM (BuildingInformationModel) com área 

maior que 10.000 m²; 

Engenheiro Eletricista 

1)      Projetos de iluminação para sistema viário com uma extensão maior que 4 km; 

2)      Projeto de instalações elétricas para edificação com área maior que 10.000 m²; 

3)      Projeto de instalações elétricas de edificação utilizando sistema BIM 

(BuildingInformationModel) com área maior que 10.000 m²; 
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Engenheiro Mecânico 

1)      Elaboração de Projeto Climatização e gases medicinais para edificação de Unidade de 

Saúde com área maior que 10.000 m²; 

A exigência de "profissionais e exigência da capacidade técnica quanto ao número exorbitante das 

áreas das edificações", praticamente inviabiliza a consecução desse objetivo, pois segmenta, de 

forma incontornável, o universo dos prováveis competidores, na medida em que, uma empresa 

somente se habilita a concorrer se comprovar possuir uma quantidade exorbitante de corpo 

técnico com comprovada experiência. 

Em face do exposto, entendemos que a apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, em elaboração de projeto de 

edificações educacionais, unidades de saúde, urbanização com área 8.000 m² e projeto 

utilizando o sistema BIM com área 900 m² satisfaz a exigência de experiência para estes 

profissionais. Nosso entendimento está correto? 

Reforça-se o fato de que na Secretaria de Administração do Estado da Bahia - SAEB, foi 

divulgado Edital de prestação de serviços similares ao objeto em questão, referente 

a Concorrência 005/2018, cujo objeto é “Contratação de Empresas para Prestação dos Serviços 

de Engenharia e Arquitetura para o Desenvolvimento de Projetos Básicos e Executivos das 

Edificações Públicas da Capital e do Interior do Estado da Bahia.”, onde será apresentado atestados 

sem características mínimas e limites de dimensões, conforme demonstrado abaixo: 

Reforça-se o fato de que na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, da 

Prefeitura Municipal do Salvador, foi divulgado Edital de prestação de serviços similares ao 

objeto em questão, referente a Concorrência 002/2014, cujo objeto é “Contratação de empresa 

especializada em consultoria e assessoria técnica na prestação de serviços técnicos de arquitetura, 

urbanismo e engenharia para elaboração de estudos, anteprojetos, projetos básicos e executivos, 

bem como apoio no acompanhamento de obras, na elaboração de termos de referência, editais e 

orçamentos, realização de planos e projetos ambientais e avaliações de impacto ambiental e de 

vizinhança e assessoria para licenciamentos, no âmbito do Município de Salvador do Estado da 

Bahia”, onde será apresentado atestados sem características mínimas e limites de dimensões, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Em face do exposto, entendemos que a apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, e que atendam todos os 

requisitos necessários a comprovação de aptidão técnica objeto da licitação sem limites 

exorbitantes de área, satisfaz a exigência de experiência para este item. Nosso entendimento está 

correto? 
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A exigência dos acervos técnico comprovando experiência em com exigência de áreas exorbitantes 

nos parece extremamente estranho, nos parece que esse critério é tendencioso e não tem como 

fundamentos principais, a COMPETITIVIDADE 

Em face do exposto, entendemos que a apresentação de atestados fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, em elaboração de projeto de edificações 
educacionais, unidades de saúde, urbanização com área 8.000 m² e projeto utilizando o sistema BIM com 
área 900 m² satisfaz a exigência de experiência para estes profissionais. Nosso entendimento está 
correto? 

 

Resposta: A licitante deverá apresentar a comprovação conforme exigência do edital. 

 

 

Leon Franco 

Secretaria de Infraestrutura 


